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Baixar Imagem 

No dia 06 de junho foi realizado uma atividade alusiva ao Dia Mundial Sem 
Tabaco. Dada a importância da data em que a Organização Mundial da Saúde 
criou, essa campanha tem como objetivo chamar a atenção para a epidemia do 
tabaco, para as mortes que causa, informando o público sobre os perigos do 
uso do tabaco visando informar as pessoas sobre o que podem fazer para ter 
uma vida saudável e proteger crianças, adolescentes e jovens das 
consequências devastadoras do tabagismo. 

Querendo garantir o melhor nível de saúde para as pessoas e contribuir com a 
melhoria da qualidade de vida, foi realizado o Grupo de Tabagismo, que neste 
último, contou com a participação de 07 fumantes em que 04 cessaram o uso 
do tabaco. Neste evento aconteceu a entrega dos Certificados e da Camiseta 
com a seguinte frase: Eu parei de fumar, que tal você parar também; e na 
camiseta dos profissionais: Pare de fumar! Pergunte-me como. 

Desde 2014 existe este Grupo, auxiliando ao todo 09 pessoas a parar de 
fumar. E o intuito do NASF para este ano, é abrir mais um grupo para que 
outros também possam ser beneficiados. Importante destacar que este 
benefício não é só para o ex fumante, mas também para as famílias e pessoas 
do convívio dele.  

Ficou interessado? Gostaria de parar de fumar, ou conhece alguém que 
gostaria? Entre em contato com o NASF no posto de saúde ou comunique seu 
agente de saúde. 

A Secretária da Saude Nilva Bau Boss juntamente com toda sua equipe 
agradece imensamente a todos os participantes. 

  

Dados Secretaria de Saúde 

Divulgação Leliandra Luciana Vilanova Assessoria de Imprensa 
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